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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 4-5, 7

Τελικά, 
βγήκαµε από 
το Μνηµόνιο;

 Έξι µήνες µετά την 
«έξοδο» της χώρας από το 
τρίτο Μνηµόνιο, δύο εκ-
θέσεις της Κοµισιόν ήταν 
αρκετές για να αποδεί-
ξουν έµπρακτα ότι τελικά 
είµαστε ακόµη σε «Μνη-
µόνιο».
Αυτό γίνεται ξεκάθαρο 
µέσα από τις 200 και πλέ-
ον σελίδες των δύο εκθέ-
σεων που γράφτηκαν στο 
πλαίσιο των πολλαπλών 
πυλώνων της «µετα-
προγραµµατικής», όπως 
τη λένε πλέον, ενισχυ-
µένης «εποπτείας». Εκεί 
αποκαλύπτεται η πραγµα-
τική κατάσταση. Με τον 
πλέον σαφή τρόπο αποτυ-
πώνεται στις σελίδες τους 
ότι αφενός η οικονοµία 
παραµένει σε διαρκή και 
αυστηρό

ΙΝ∆ΙΑ vs ΠΑΚΙΣΤΑΝ

• Τιµή 2,5 €

O ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ

  ΣΕΛ. 2

Τι κρύβει το ράλι 
στο Χρηματιστήριο

 Η αλλαγή στην ψυχολογία της αγοράς είναι 
πλέον ξεκάθαρη, µετά και το ισχυρό ράλι του 
Φεβρουαρίου και το ακόµα µεγαλύτερο άλµα 
των τραπεζικών µετοχών.
Η επιτάχυνση στην επίλυση του ζητήµατος των ελληνικών 
τραπεζών, η επίσπευση του διαγωνισµού πώλησης των 
λιγνιτικών µονάδων, η σηµαντική βελτίωση στα ελληνικά 

οµόλογα µε την απόδοση στο 10ετές να υποχωρεί 
σε χαµηλά 13 ετών, λειαίνοντας πλήρως το έδαφος 
για την επόµενη και άµεση έξοδο της Ελλάδας στις 
αγορές, και κυρίως η προσδοκία για αλλαγή κυβέρνησης 
«απεγκλωβίζουν» κεφάλαια, από τις ΗΠΑ κυρίως, και 
ωθούν τον Γενικό ∆είκτη. Ωστόσο, η ρηχότητα του Χ.Α. 
το αφήνει ευάλωτο σε ξαφνική αλλαγή του κλίµατος.

  Μόσχα, Πεκίνο αλλά και Ριάντ επιχειρούν να επωφεληθούν 
αναλαµβάνοντας µεσολαβητικό ρόλο.                                        ΣΕΛ. 20

Αλλάζει σελίδα ο Ιππόδρομος 
με το νέο νομοσχέδιο.

Το νορβηγικό pension fund και
οι μετοχικές επενδύσεις.

Οι λιγνίτες, οι ρύποι και το ράλι 
της μετοχής της ΔΕΗ.

ΤΟ REBOUND ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ FUNDS 
– ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΟΡΑ ∆ΕΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΕΜΕΣ: Η κίνηση-
µατ του Αχιλλέα 
Κωνσταντακόπουλου 
µε το Χίλτον

> Γιατί οι Βρυξέλλες 
επιµένουν για µείωση 
του αφορολόγητου.

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 23

Γιατί κόπηκε 
το νήµα της 
Raxevsky µετά 
από 43 χρόνια

    ΣΕΛ. 10-11

Πώς θα 
φορολογηθούν 
όλα τα εισοδήµατα 
του 2018
Κλίµακες και παραδείγµατα.

  ΣΕΛ. 15

> Οι 5 άξονες του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης, 
η υψηλή µερισµατική απόδοση και τα µηνύµατα 

για την πώληση του 50,1%.
  ΣΕΛ.  21

Μόσχα, Πεκίνο αλλά και Ριάντ επιχειρούν να επωφεληθούν 

Παιχνίδια πολέμου μεταξύ 
πυρηνικών δυνάμεων

Οι  Έλληνες εφοπλιστές 
που πρωταγωνιστούν 
στην εποχή του shale gas
 Ελληνικά δεξαµενόπλοια µεταφέρουν σε όλο τον πλανήτη 
αµερικανικό αέριο και πετρέλαιο.                                          ΣΕΛ. 24-25

Οι 14 «πληγές» 
της ελληνικής 
οικονοµίας και η 
επικίνδυνη «άπνοια»

> Πώς η Κοµισιόν 
άφησε έκθετο 
το οικονοµικό επιτελείο.

φ
> > Πώς η Κοµισιόν Πώς η Κοµισιόν Πώς η Κοµισιόν 

Τι θα γίνει 
µε τις ρυθµίσεις 
για Εφορία 
και Ταµεία

  ΣΕΛ. 22

  ΣΕΛ. 6

Επόμενος σταθμός 
το 1 δισ. ευρώ κέρδη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Πώς θα γίνει η µετάβαση από 
τον παλιό στον νέο «νόµο Κατσέλη»τον παλιό στον νέο «νόµο Κατσέλη»τον παλιό στον νέο «νόµο Κατσέλη»τον παλιό στον νέο «νόµο Κατσέλη»τον παλιό στον νέο «νόµο Κατσέλη»
   Τι αλλάζει και ποιους αφορούν οι µεταβολές. 
– Τα κριτήρια και οι εκκρεµότητες.   ΣΕΛ. 8-9


